
1 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes 

2018. gada vadības ziņojums 

1. Vispārīgā informācija 

Jēkabpils Kultūras pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde vai JKP) ir Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības struktūrvienība (ar 2015. gada 1. janvāri), kas rūpējas par kultūru un sekmē 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībā. Jēkabpils Kultūras pārvalde darbojas saskaņā ar Kultūras pārvaldes nolikumu. 

Pārvaldes darbība tiek  finansēta no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem un 

tai ir savas budžeta tāmes, ko apstiprina pašvaldība. 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes apsaimniekošanā nodotas Krustpils saliņa un Kena parka 

estrāde, un pakļautībā ir 5 struktūrvienības: 

1. Administratīvā nodaļa; 

2. Jēkabpils Galvenā bibliotēka; 

3. Jēkabpils pilsētas bibliotēka; 

4. Jēkabpils Tautas nams; 

5. Krustpils kultūras nams. 

Jēkabpils Kultūras pārvalde savā darbībā vadās pēc Jēkabpils pilsētā izstrādātās 

kultūrpolitikas vadlīnijām un JKP izstrādātas darbības stratēģijas.  

Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbība nodrošina kultūrvides veidošanu pilsētā, sekmē 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un pārmantojamību, radošumu, starpkultūru dialogu un 

sadarbību, veido labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai, mūžizglītības procesam, kā arī 

radošajai ekonomikai. Sekmē starptautiskos kultūras apmaiņas projektus, veicina atpazīstamu un 

pozitīvu Jēkabpils pilsētas tēlu kultūras nozarē.  

 Pārvalde nodrošina brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt labas kvalitātes informācijai 

iedzīvotājiem Jēkabpils bibliotēkās. Bibliotēkas attīstās par izglītības, informācijas, kultūras un 

sabiedriskās saskarsmes centriem, kurās nodrošina iedzīvotāju piekļuvi internetam, Latvijas un 

pasaules datu bāzēm, veic depozītbibliotēkas funkcijas, organizē tālākizglītības un apmācības arī 

novadu bibliotēkās, veic kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un dokumentēšanu. Bibliotēkas 

iekļaujas tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma 

saglabāšanu un dokumentēšanu, nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, 

neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.  

Jēkabpils Kultūras pārvaldei ir deleģētas plašas funkcijas kultūras procesa nodrošināšanā. 

Tā patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo 

kultūras centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām, juridiskām un 

fiziskām personām realizē pašvaldības funkcijas kultūrā Jēkabpils pilsētā, kā arī plašāk – 

reģionā. JKP rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību. JKP ir nozīmīgākais spēlētājs kultūras jomā Jēkabpilī.  

Jēkabpils Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību galvenās funkcijas jeb darbības 

virzieni ir sekojoši: 

1. Pilsētas kultūrpolitikas veidošana un īstenošana; 

2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un iedzīvināšana pilsētas pasākumos, 

tostarp Dziesmu un deju svētku norises nodrošināšana; 

3. Kultūrizglītības procesa nodrošināšana (pamatā mūžizglītības izpratnē); 
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4. LR svētku un atceres dienu atzīmēšana pilsētā; 

5. Starptautisko kultūras attiecību veidošana;  

6. Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma un kultūras infrastruktūras saglabāšana un 

attīstīšana; 

7. Bibliotēku darbības un to pieejamības nodrošināšana, veidojot tās par izglītības, 

informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centriem. 

Nolikums precizē JKP galvenos uzdevumus, kas ietver kultūras dzīves koordinēšanu, 

organizēšanu, sabiedrības informēšanu, materiālo un finanšu resursu administrēšanu un papildus 

piesaisti, kā arī tās struktūrvienību darbības pārraudzību, ieskaitot bibliotēkas nozares attīstību, 

un iedzīvotāju ar speciālām vajadzībām iekļaušanos kultūrizglītības procesā nodrošināšanu. 

Pārvaldes uzdevums ir arī veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu rīkošanā Jēkabpilī. 

2. Jēkabpils Kultūras pārvaldes 2018. gada statistikas dati 

Notikuši vairāk kā četri simti dažāda mēroga pasākumi - izstādes, koncerti, teātra izrādes, 

kinoseansi, tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un citi izglītojoši un izklaidējoši 

pasākumi dažādām mērķauditorijām.  

Nozīmīgākie pasākumi : 

1. Amatiermākslas kolektīvu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētkos; 

2. Latvijas filmas Latvijas simtgadei (16 simtgades filmas gada garumā); 

3. VARAM un LLPA projekts 9 pilsētām “ Brīvības ielas stāsti “ : 

3.1. Tautas brīvības gājiens “Zem viena KAROGA “, 

3.2. Dzejas dienu projekts “ Dzeja, kas mērāma brīvības metros”, 

3.3. Laikmetīgās Vēstures muzejs “24 x 30 “bijušā SEB bankas ēkā, 

3.4. Forums “No Brīvības līdz Brīvībai”, 

3.5. Dizaina siena “Cita bilde” Brīvības ielā 185. 

4. Gudrinieku forums (no 7-12. gadu veciem bērniem);  

5. Latvijas amatierteātru iestudējumu skate “Gada izrāde 2017”; 

6. Pavasara saulgriežu svinēšana “Nāc nākdama Lielā diena”, Kena parkā;  

7. Jēkabpils bērnu radītā animācijas filma “KUR DZĪVO LATVIJA“ ( LV 100); 

8. Baltā Galdauta svētki - 4. maijs, Lielkoncerts Vecpilsētas laukumā, norises pilsētvidē; 

9. Senioru deju kopu sadancis “Ziedu balle”, Vecpilsētas laukums 3;  

10. Rakstu svētki “Mans tautas tērps”; 

11. Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!“, Krustpils brīvdabas estrāde; 

12. Zaļumballe Krustpils brīvdabas estrādē;  

13. Deju koncerti un izrādes;  

14. Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts bibliotēkās “Interactive educational space – 

efficient way of social integration of children from disadvantaged families” 

(nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu 

ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP, No: LLI-263 (visu gadu); 

15. Amatiermākslas kolektīvu jubilejas koncerti; 

16. VSIA “Latvijas Koncerti” koncertuzvedumu cikli bērniem; 

17. Latvijas Filmu Maratons, dokumentālo filmu un spēlfilmu seansi; 

18. Bērnu svētki Kena parkā “Dziedādami, dancodami- vasariņu sveicinām”; 

19. Pilsētas svētki “RADI Jēkabpili“; 
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20. Vasaras vakara mūzikas cikls “Mūzika kokos” Kena parkā;  

21. Vasaras Saulgriežu ielīgošana Kena parkā ar grupu “Jauno Jānu Orķestri” un 

amatiermākslas kolektīviem; 

22. Pasākumu cikls “Zāļu diena ienāk pilsētā“ ielīgošana pilsētā; 

23. Līgo uzvedums “Skroderdienas Silmačos” Krustpils brīvdabas estrāde;  

24. “Kino Plača Dārza svētki”; 

25. Brīvdabas kino seansi „Kino Placis” (no jūnija līdz septembrim); 

26. “Operas dienas Jēkabpilī”: 

26.1. Baltijas valstu operas solistu un orķestra koncerts LV 100 -”Baltijas akords”, 

26.2. Koncertuzvedums ģimenēm “ Mazais ganiņš “; 

27. Sakrālās mūzikas koncerti dievnamos; 

28. XI Starptautiskais tautas mūzikas festivāls “Lustes Jēkabpilī” Kena parkā; 

29. Latvijas Simtgades Zaļumballe Kena parka estrādē; 

30. Projekts “Aizliegtie vārdi“ (4 cikli: tikšanās ar žurnālistiem, mūziķiem, režisoriem, 

radošām personībām- gada garumā); 

31. Turnīrs “ Prāta spēles simtgades kauss” Jēkabpilī; 

32. Dzejas dienu festivāls Jēkabpilī “Dzeja, kas mērāma METROS”; 

33. Kino Mītne (no septembra līdz maijam); 

34. Baltijas Jūras valstu Starptautiskais kino festivāls; 

35. Miķeļdienas gadatirgus Krustpils saliņā; 

36. Koncertu cikls „Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”; 

37. Lāpu gājiens, Lāčplēša diena; 

38. LV 100 pasākumu cikli, koncerti, izstādes – Patriotisma nedēļa (11.-18. novembris); 

39. Lielkoncerts–uzvedums “Latvijas spēka zīmes Jēkabpilij” - grupa “Pērkons“ un 

amatiermākslas kolektīvi 18. novembrī Vecpilsētas laukumā; 

40. Pilsētas galvenās Ziemassvētku egles iedegšana Vecpilsētas laukums; 

41. “Ziemassvētku pasaka “Kena parka estrāde; 

42. Jaunā gada sagaidīšana Vecpilsētas laukumā; 

43. Profesionālu teātru viesizrādes; 

44. Labākās un aktuālākās latviešu mūziķu koncertprogrammas; 

45. LNKC Kino seansi “Latvijas filmas Latvijas simtgadei“. 

3. Vienota mārketinga izveide 

1. Google kalendāra pilnveidošana iekšējam darbam. 

2. Vienota JKP mājaslapas aktualizēšana un pilnveidošana, informācijas ievietošana, 

administrēšana. 

3. Ikmēneša pasākumu reklāmas flaieru sagatavošana, izvietošana iestādēs, organizācijās, 

publiskās vietās. 

4. “Jēkabpils Vēstis” kultūras lapu sagatavošana. 

5. Lielo pasākumu informācijas sagatavošana TIC vajadzībām. 

6. Pasākumu reklāmas plakātu nodrošināšana - informācijas sagatavošana, maketa izstrāde, 

plakātu izvietošana. 

7. JKP aktuālās informācijas sagatavošana ikmēneša pašvaldības raidījumam Radio 1. 

8. Informācijas sagatavošana un izvietošana “Brīvā Daugava” slejā “Aicinām!” piektdienās 

(nākošai/ aiznākošai nedēļai). 
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9. Vides reklāmas objektu izveidošana un izvietošana (autobusu pieturās, apbraucamajos apļos, 

pilsētvidē, Kena parkā un zaļās zonās pilsētā, u.c.).  

10. Informācijas sagatavošana un izvietošana elektroniskajā stendā t/c “Aura”. 

11. Darbs ar sociālajiem tīkliem. 

12. Reklāmas un informatīvās pārraides pirms lielajiem pasākumiem uz Daugavas dambja. 

13. Informācijas izvietošana sadarbībā ar novadiem un apkārtējām pilsētām (Jelgava, Madona, 

Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Līvāni, Preiļi, u.c.), kā arī novadu centros (Zasa, Sala, 

Viesīte, u.c.). 

14. Informācijas sagatavošana un izvietošana reģionālajos pasākumu kalendāros 

(www.latvia.travel.lv, kaskurkad.lv, kasnotiek.lv). 

15. Sadarbība ar centrālajiem nacionālajiem un reģionālajiem masu medijiem (LTV, LNT, 

Latvijas Radio, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Radio 1 “Kultūras rondo”, Radio SWH, 

Radio Skonto, Radio TEV, nra.lv, www.la.lv, www.lsm.lv, delfi.lv, tvnet.lv, u.c.). 

4. Kultūras notikumu publiskošana 

1. Informācija par kultūras notikumiem Jēkabpils pilsētā tiek izplatīta medijos: 

1) Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapa www.jkp.lv; 

2) Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapa www.jekabpils.lv; 

3) Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevums “Jēkabpils Vēstis”; 

4) Reģionālie laikraksti: “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”, “Ceturtdiena”, “Latgales 

Laiks”; 

5) Reklāmas izdevumi: “Vērtīgs”; 

6) Reģionālie interneta portāli: latgaleslaiks.lv, jekabpilslaiks.lv, jvestnesis.lv, bdaugava.lv, 

www.jekabpils24.lv; www.jekabpils.pilseta24.lv, www.radio1.lv; 

7) Reģionālās radio stacijas: “Reģionālā Televīzija”, “Radio 1”; “Latgales radio”; 

8) Reģionālā televīzija: “Latgales reģionālā televīzija”, “Vidusdaugavas televīzija” (arī 

www.vdtv.lv);  

9) Ziņu aģentūras LETA un BNS; 

10) Valsts mēroga laikraksti un žurnāli: “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Kultūras 

diena”, “Kultūrzīmes”; 

11) Valsts mēroga interneta portāli: www.lv100.lv, lsm.lv, nra.lv, www.la.lv, diena.lv, 

tvnet.lv, kasjauns.lv, travelnews.lv, delfi.lv, kaskurkad.lv, kasnotiek.lv,  

www.atputasbazes.lv, www.latvia.travel.lv, www.wherevent.com, u.c.; 

12) Valsts mēroga radio stacijas: “Latvijas Radio”, “Latvijas Radio 3 Klasika”, “Latvijas 

Radio 1 “Kultūras rondo””, “Radio SWH”, “Radio Skonto”, “Radio TEV”; 

13) Valsts mēroga televīzija: “Latvijas Televīzija”, “Latvijas Nacionālā Televīzija”, “TV3”; 

14) Sociālo tīklu platformās: www.facebook.com, www.draugiem.lv, instagram.com, 

www.twitter.com; 

15)  Pašvaldību mājaslapās: www.livani.lv; www.madona.lv; www.plavinas.lv, 

www.valka.lv, www.jekabpilsnovads.lv, www.krutpilsnovads.lv; 

16) Afišas izplatītas Jelgavā, Madonā, Aizkrauklē, Koknesē, Pļaviņās, Līvānos, Preiļos un 

Zasā, Salā, Mežārē, Viesītē, Brodos, Zīlānos, u.c.; 

17) Publicitāte interneta pasākumu kalendāros kurpes.lv, kaskurkad.lv, kasnotiek.lv.; 

http://www.la.lv/
http://www.lsm.lv/
http://www.jkp.lv/
http://www.jekabpils.lv/
http://www.latgaleslaiks.lv/
http://www.jekabpils24.lv/
http://www.lv100.lv/
http://www.lsm.lv/
http://www.la.lv/
http://www.diena.lv/
http://www.tvnet.lv/
http://www.kasjauns.lv/
http://travelnews.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.atputasbazes.lv/
http://www.wherevent.com/
http://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde/
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
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18) Sadarbība ar Jēkabpils skolām – Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Jēkabpils 3. vidusskolu, 

Jēkabpils 2. vidusskolu, Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. Informācijas publicēšana e-

klasē, informācijas skolu radio, kā arī tikšanās ar skolas pedagogiem un audzēkņiem. 

Informācijas izvietošanu skolu informatīvajos stendos. 

2. Informācija par kultūras notikumiem Jēkabpils pilsētā izplatīta sociālajos tīklos: 

Facebook.com 

@JekabpilsKulturasParvalde 
www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde 

1909 sekotāji 

Draugiem.lv 

Jēkabpils Kultūras pārvalde 
www.draugiem.lv/kulturasparvalde 

1348 sekotāji 

Instagram.com 

@jekabpilskulturasparvalde 
www.instagram.com/jkparvalde/?hl=en 

823 sekotāji 

(Ap 400 

regulāro 

instagram 

stāstu 

skatījumu) 

Twitter.com 

@JKP_kultura 
https://twitter.com/JKP_kultura 

813 sekotāji 

 

5. Informācija par Pilsētas svētku notikumiem Jēkabpils pilsētā 

1. Jēkabpils pilsētas svētku laikā un, gaidot tos, veikta sociālo tīklu foto/stāstu akcija “Radi 

Jēkabpilī”. Akcija norisinājās projekta “Brīvības ielu stāsti” ietvaros. Tās laikā trīsdesmit 

dienas pirms svētkiem, tika publicēti stāsti, kas saistīti ar Brīvības ielu. Akcijas laikā intervēti 

cilvēki, kuru mājas, darbavietas vai iestādes atrodas uz šīs ielas. Visas šīs fotogrāfijas 

trīsdesmit dienas (katru dienu viena) tika publicētas visos Jēkabpils sociālajos tīklos (gan 

Jēkabpils kultūras pārvaldes pārvaldībā esošajos, gan Jēkabpils sociālajos tīklos).  

2. Pilsētas svētkus gaidot, un to laikā tika turpināta veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem (Ziedu 

salons “Mimoza”, apdrošināšanas kompānija “Gjensidige”, SIA “Margret”, banka “Citadele”, 

Latgales Retro, t/c “Sēlija”, “Ramirent”, “Road Cafe”,). 

3. Laicīga komunikācija medijos (preses konference, relīzes, uzsaukumi, programma), JKP un 

Jēkabpils mājaslapās, kā arī sociālajos medijos. 

4. Pilsētas svētku nedēļā ļoti intensīva komunikācija sociālajos tīklos, izsmeļošas fotoreportāžas 

no gatavošanās pasākumiem un pasākumu norises. 

6. Sadarbības partneri 

Jēkabpils Kultūras pārvalde 2018. gadā sadarbojās ar: 

1) Latvijas Republikas Kultūras ministriju; 

2) Latvijas Nacionālo kultūras centru; 

3) Latvijas Pašvaldības savienību; 

4) Latvijas LPA; 

5) Zemgales plānošanas reģionu; 

6) Valsts kultūrkapitāla fondu; 

7) Latvijas Nacionālo Kino centru; 

8) Latvijas Kinematogrāfistu savienību; 

9) Latvijas Simtgades biroju; 

http://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde/
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10) Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru “Kultūra”; 

11) Jēkabpils novada pašvaldību;  

12) Krustpils novada pašvaldību; 

13) Preiļu novada domi; 

14) Aizkraukles novada domi; 

15) Rēzeknes pilsētas domi; 

16) Madonas novada Kultūras pārvaldi;  

17) Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi; 

18) Daugavpils pilsētas domi; 

19) Pļaviņu pilsētas domi; 

20) Pļaviņu mūzikas skolu; 

21) Ludzas novada pašvaldība; 

22) Jēkabpils cietums; 

23) Rokišķu pašvaldība (Lietuva)  

24) Līvānu novada Kultūras centru; 

25) Zasas kultūras namu; 

26) Salas kultūras namu; 

27) Viesītes kultūras namu; 

28) Jēkabpils pilsētas vispārizglītojošajām skolām; 

29) A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu;  

30) Jēkabpils mākslas skolu; 

31) Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru;  

32) Jēkabpils Jauniešu domi; 

33) Jēkabpils Autobusu parku;  

34) Jēkabpils Sporta centru;  

35) Jēkabpils Sporta skolu; 

36) pilsētā esošajām tradicionālajām konfesijām;  

37) Jēkabpils Latviešu biedrību;  

38) Jēkabpils pensionāru biedrību;  

39) Biedrību “Jēkabpils Mantojums”; 

40) Jēkabpils politiski represēto biedrību; 

41) Mazākumtautību biedrībām; 

42) LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonu; 

43) dažādām producentu apvienībām; 

44) dažādām radošajām apvienībām un uzņēmējiem; 

45) dažādiem māksliniekiem, mūziķiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem; 

46) Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā; 

47) Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. 
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7. Informācija par Jēkabpils Kultūras pārvaldi 

1. Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbinieki 

Struktūras Darbinieku skaits 

Administratīvā nodaļa 28 darbinieki: 

1 slodze – 10 darbinieki (t.sk. direktore, kura faktiski ir 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības štatu sarakstā); 

0,5 slodze – 1 darbinieki (JKP apkopēja); 

0,25 slodze – 3 darbinieki (kolektīvu vadītāji un asistējošās 

profesijas); 

0,2 slodze – 13 darbinieki (kolektīvu vadītāji un asistējošās 

profesijas); 

0,16 slodze – 1 darbinieks (pūtēju orķestra diriģents). 

Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka 

17 darbinieki: 

1 slodze – 15 darbinieki 

0.75 slodze – 2 darbinieki (apkopējas) 

Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka 

14 darbinieki: 

1 slodze – 14 darbinieki 

Jēkabpils Tautas nams 10 darbinieki: 

1 slodze – 10 darbinieki 

Krustpils kultūras 

nams 

11 darbinieki: 

1 slodze – 11 darbinieki 

 

2. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2018. gadā 

 

Nr. p. k. Iestādes tāme 
Plānotie 

ieņēmumi (EUR) 

Faktiskie 

ieņēmumi (EUR) 

1. Jēkabpils Galvenā bibliotēka  750,00 885,00 

2. Jēkabpils pilsētas bibliotēka 1200,00 2832,00 

3. Krustpils kultūras nams 15 500,00 28 399,00 

4. Jēkabpils Tautas nams 14 000,00 15 957,00 

5. 
Jēkabpils Kultūras pārvalde - 

administrācija 
4 500,00  10 878,00 

6. Krustpils saliņa 1150,00 1150,00 

7. 
Pasākumi ar pašvaldības 

līdzfinansējumu 
14 000,00 5203,00 

Ieņēmumi JKP iestādēm kopā (EUR) 51 100,00 65304,00 
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3. Jēkabpils Kultūras pārvaldes piesaistītie finanšu līdzekļi un realizētie projekti 

2017.- 2018. gads  

Nr. 

p.k. 
Projekta nosaukums 

Finansējuma 

summa (EUR) 

Projekta 

īstenošanas 

periods 

Finansēšanas 

avots 

1. 

Projekts Animācijas filma 

“Kur Dzīvo Latvija?” 3000,00 
28.03.2017 - 

31.03.2018 

VKKF 

Programma 

LV 100 

2. 

Projekts “Interaktīvās 

lasīšanas klubs- efektīvs 

sociālās integrācijas veids” 
32 053,72 

01.04.2018 - 

30.11.2019 

Tiek īstenots 

šobrīd 

ERDF;  LV-

LT pārrobežu 

projekts 

3. 
Projekts “Brīvības ielu 

stāsti republikas pilsētās” 
19 666,00 

04.05.2018.– 

31.12.2018. 
VARAM 

4. 
Projekts “Aizliegtie vārdi” 

1000,00 
3.04.2018 – 

13.01.2019. 
VKKF 

5. 
Projekts “Baltijas Akords. 

Operas dienas Jēkabpilī” 
2000,00 

1.05.2018. – 

30.08.2018. 
VKKF 

6. 

Projekts “Veselības 

veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi 

Jēkabpilī” 

12 200,60 

2017. – 

2019.gads 

Tiek īstenots 

šobrīd 

Piešķirtais 

finansējums 

JKP 

aktivitātēm 

7. 

Projekts “Kur dzīvo 

Latvija? Meistardarbnīca 

un diskusija” 

1500,00 
06.2018 – 

10.2018 
LV 100 

8. 

“Kultūras mantojuma 

satura digitalizācija 

(1.kārta)” TN aparatūra 

50 000,00 
2018. gads 

 

ERAF 

projekts 

Pavisam kopā 121 420, 32   
 

4. No mērķdotācijām un noslēgtajiem līgumiem par pakalpojumu sniegšanu, piesaistītie 

finanšu līdzekļi periodā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. 

Nr. p.k. Nosaukums Summa (EUR) 

1 
Novadu finansējums Galvenai bibliotēkai metodiskā 

un informatīvā darba veikšanai, saskaņā ar līgumiem 
14 409,00 

2 
Valsts mērķdotācijas amatiermākslas kolektīvu 

vadītājiem 
7 038,00 

3 
Valsts dotācijas Vispārējiem latviešu XXVI Dziesmu 

un XVI deju svētkiem 
14 611, 68  

4. KM mērķdotācija “ Simtgades Zaļumballe” 500,00  

Kopā 36 558,68 
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5. Jēkabpils Kultūras pārvaldei saistošie iepirkuma līgumi 

Nr. 

p.k. 
Līgums 

1. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības un tās iestāžu autotransporta OCTA un KASKO 

apdrošināšana 

2. 
Tērpu izgatavošana un piegāde Jēkabpils 

Kultūras pārvaldes amatierkolektīviem 2018. gadā 

3. 

Autobusa ar šoferi iepirkums Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes 

amatiermākslas kolektīviem XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētkiem 

4. Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros 

5. 
Skatuves podestu, jumta konstrukciju komplektu, gaismu un skaņu aparatūras 

noma JKP organizētajiem pasākumiem pēc pieprasījuma 

6. Elektroenerģijas iegāde 

7. JPP un tās iestāžu autotransporta tehniskā apkope un remonts 

8. 
Veļas un citu materiālu mazgāšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu 

sniegšanas JPP iestādēm 

9. Degvielas iegāde un degvielas uzpildes staciju pakalpojumi JPP un tās iestādēm 

10. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi JPP un tās iestādēs 

11. 

Drukas iekārtu, portatīvo datoru, monitoru un citu informācijas tehnoloģiju 

(t.sk. programmas, licences un tml.) piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un 

tās iestādēm 

8. Krustpils kultūras nams 

8.1. Vispārīgā informācija 

Adrese – Rīgas iela 212, Jēkabpils, LV-5202 

Krustpils kultūras namā tiek nodarbināti 11 darbinieki 

Vadītāja – Ruta Kalniņa  

Darbojas 10 amatiermākslas kolektīvi 

Norišu skaits pavisam - 81 

Maksas norišu skaits - 33 

Bezmaksas norišu skaits - 48 

Norišu apmeklētāju skaits - 16022 

Maksas norišu apmeklētāju skaits - 9937 

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits - 6085 

Krustpils kultūras namā veiktās aktivitātes: 

1) Valsts/tradicionālie svētki – 4, 
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2) Informatīvi izglītojošie pasākumi – 21, 

3) Koncerti - 27 (no tiem amatierkolektīvu 7), 

4) Izrādes – 13, 

5) Izstādes – 1, 

6) Izklaides sarīkojumi – 12, 

7) Konferences/ semināri – 10, 

8) Literāri pasākumi – 2, 

9) Reliģiskas konfesijas norise – 1. 

Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2018. gadā – 28399,00 EUR. 

8.2. Krustpils kultūras nama amatiermākslas kolektīvu darbība 

1. Jauktais koris „Noskaņa” 

Diriģente Ilze Bērziņa, kormeistare Iveta Bērziņa. Dalībnieku skaits 50. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

14.04.2018. Koru skate Jēkabpils Tautas namā ( I pakāpe). 

21.04.2018. Koncerts O. Dreģes 80 gadu jubilejas pasākumā  

25.04.2018. Dalība kopmēģinājumā Jēkabpils Tautas namā, 

21.05.2018. Dalība kopmēģinājumā Jēkabpils Tautas namā, 

26.05.2018. Dižkoncerts Krustpils brīvdabas estrādē, 

02.06.2018.Sēlijas novadu Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā puķu vainagā”, 

01.07.2018. - 08.07.2018. XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā, 

18.11.2018. Koncerts Vecpilsētas laukumā, 

22.12.2018. Ziemassvētku koncerts Krustpils kultūras namā, 

23.12.2018. Ziemassvētku vieskoncerts Skaistkalnē, 

23.12.2018. Ziemassvētku vieskoncerts Bārbalē. 

Kopā: 4 koncerti, 1 skate, 2 svētki, 2 vieskoncerti 

2. Senioru deju kolektīvs „Krustpilietis”  

Vadītājs Kārlis Krūmiņš un Ilmārs Dreļs, repetitore Ilze Samule. Dalībnieku skaits 20.  

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

Koncerts kolektīva 30 gadu jubilejā 20.01.2018., 

Koncerts sadancī „Klaberjakts” Viesītes Kultūras pilī 27.01.2018., 

Deju skate Viesītē 09.03.2018. ( I pakāpe), 

Koncerts Ludzas tautas namā 14.04.2018., 

Dižkoncerts Krustpils brīvdabas estrādē 25.05.2018., 

XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā no 01.07.2018. līdz 08.07.2018. 

Kopā: 2 koncerti, 2 vieskoncerti, 1 skate, 1 svētki 

3. Jauniešu deju kolektīvs „Delveri” 
Vadītāja Ingrīda Feldmane, repetitore Ilze Korsaka. Dalībnieku skaits 26.  

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

06.01.2018. Koncerts Jēkabpils pansionātā “Jaunāmuiža”, 

03.02.2018. Koncerts pasākumā “Ielūdz RADI” Aizkrauklē, 

09.03.2018. Skate Viesītes Kultūras pilī (Augstākā pakāpe), 
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14.04.2018. Koncerts “Izdejosim saules ceļu” Salas kultūras namā, 

28.04.2018. Koncerts “Savu prieku izdejot” Krustpils kultūras nams, 

04.05.2018. Koncerts “Saimes galds” Kūku pagasta brīvdabas estrādē “Mārdadzis”, 

25.05.2018. Dižkoncerts Krustpils brīvdabas estrādē, 

09.06.2018. Koncerts deju lieluzvedumā “Danču nakts Limbažos”, 

16.06.2018. Koncerts Jēkabpils pilsētas svētkos “RADI Jēkabpilī” Vecpilsētas laukumā, 

01.07.2018. - 08.07.2018. XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā, 

10.11.2018. Koncerts Sēlpils kultūras namā, 

28.12.2018. Koncerts sadancī Dubultos. 

Kopā: 3 koncerti, 1 skate, 7 vieskoncerti, 1 svētki 

4. Jauktais vokālais ansamblis „Vakarvējš”  
Vadītāja Ilze Samule, dalībnieku skaits 10. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

23.02.2018. Skate Jēkabpils tautas nams (II pakāpe), 

29.04.2018. Koncerts “Notis kā sapnis” Lugažu saieta namā vokālā ansambļa “Atbalss” 30 

gadu jubilejā, 

09.05.2018. Koncerts veltīts ģimenes dienai pansionātā “Jaunā muiža”, 

30.09.2018. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū, 

29.10.2018. Koncerts Vijciema tautas namā.  

Kopā: 1 skate, 2 koncerti, 2 vieskoncerti 

5. Krievu vokālais ansamblis „Bariņa”  

Vadītāja Olena Agafonova, dalībnieku skaits 10.  

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

25.01.2018. Skate “Baltica 2018” Rīgā (II pakāpe), 

23.02.2018. Skate Jēkabpils tautas namā (III pakāpe), 

19.05.2018. Uzstāšanās VI starptautiskajā garīgo dziesmu festivālā “Māras zemes karaliene” 

Jēkabpils katoļu baznīcā, 

26.05.2018. Koncerts senioriem Sunākstē, 

05.07.2018. XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā, Vērmanes parkā, 

20.10.2018. Koncerts Ukraiņu biedrības “Javir” pasākumā “Rakstu zīmes mūs vieno”, 

24.11.2018. Koncerts Baltkrievu biedrības “Spotkane” pasākumā “Tautas tērpa svētki”, 

24.08.2018. Koncerts Ludzā, grāmatu draugu biedrības “Varavīksne” jubilejā, 

27.10.2018. Koncerts Aizkrauklē, ansambļa “Malinovij zvon” jubilejā. 

Kopā: 2 koncerti, 2 skate, 3 vieskoncerti, 1 festivāls, 1 svētki 

6. Senioru jauktais koris „Atvasara”  

Diriģenti Skaidrīte Pugača un Jānis Zarinieks, kormeistare Antra Korņejeva. Dalībnieku skaits 

36.  

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

10.01.2018. Koncerts Zvaigznes dienā Krustpils kultūras namā, 

25.02.2018. Koncerts un kopmēģinājums Austrumlatvijas senioru koriem Krustpils kultūras 

namā, 

11.03.2018. Koncerts “Mēs tikāmies martā” Rīgā KP “Ziemeļblāzma”, 

21.03.2018. Kora kopmēģinājums ar Agitu Ikaunieci, 
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23.03.2018. Kora intervija –Latvijas Radio 1 ieraksts, 

14.04.2018. Koru skate Jēkabpils Tautas namā. Augstākā pakāpe 45 punkti, 

18.05.2018. Koncerts un kopmēģinājums Cesvainē, 

26.05.2018. Dižkoncerts Krustpils saliņā, 

08.06.2018. Koncerts un kopmēģinājums Madonas kultūras namā, 

22.06.2018. Jāņu ielīgošana Jēkabpils pilsētā, 

03.07.2018. Senioru koru koncerts Rīgā Esplanādē, 

08.07.2018. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku noslēguma koncerts Mežaparkā, 

04.08.2018. “Krustpils draudzei 400” koncerts Krustpils Evaņģēliski luteriskā baznīcā,  

27.09.2018. Koncerts “100 tautas dziesmas Latvijai” Jēkabpils p/b “Sasaiste”, 

10.11.2018. Koncerts “Atvasarai 24” - saviesīgs vakars, 

16.12.2018. Ziemassvētku ieskaņu koncerts – atpūtas vakars senioriem Jēkabpils Tautas 

namā  

Kopā: 8 koncerti, 4 vieskoncerts, 1 skate, 1 svētki, 1 ieraksts 

7. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kreicburga” 

Vadītāja Aija Rūliete, repetitors Līva Rūliete. Dalībnieku skaits 28. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

09.03.2018. Skate Viesītes Kultūras pilī (I pakāpe), 

24.03.2018. Koncerts kopā ar deju kolektīvu “Pastalnieki” “Paldies, skolotāji” Krustpils 

kultūras namā, 

13.05.2018. Koncerts kopā deju kolektīvu “Pastalnieki” “Rotā meitas, rotā puiši” Krustpils 

kultūras namā, 

19.05.2018. Deju Lielkoncerts “Stāsti manim Daugaviņa”, 

31.05.2018. Ieraksts LTV raidījumam “4. Studija”, 

26.05.2018. Dižkoncerts Krustpils brīvdabas estrādē, 

02.06.2018. Koncerts Daugavpils Vienības namā. VPDK “Saime” 15 gadu jubileja, 

30.06.2018. - 08.07.2018. XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā. Dejots programmās 

“Vēl simts gadu dejai” Arēnā Rīga un “Māras zeme” Daugavas stadionā. 

Kopā: 4 koncerti, 1 vieskoncerts, 1 skate, 1 svētki, 1 ieraksts 

8. Pūtēju orķestris „Krustpils” 

Diriģents Aleksandrs Piļščikovs, dalībnieku skaits 30. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

10.03.2018. Skate Ogres novada Kultūras centrā, 

04.05.2018. Gājiens no Vecpilsētas laukuma līdz Vārpas stadionam, 

26.05.2018. Dižkoncerts Krustpils brīvdabas estrādē, 

01.07.2018. - 06.07.2018. XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā, 

30.09.2018. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā, 

11.11.2018. Lāpu gājiens Lāčplēša dienā. 

Kopā: 2 koncerti, 1 skate, 2 gājieni, 1 svētki 

9. Folkloras kopa „Rati”  

Vadītāja Aīda Bikauniece, dalībnieku skaits 9. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

12.05.2018. Koncerts Sēlpils ‘Boļānos”, 
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15.06.2018. Koncerts folkloras festivālā “Baltica”, 

21.06.2018. Koncerts folkloras festivālā “Baltica”, 

07.07.2018. XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā, 

30.09.2018. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā.  

Kopā: 2 koncerti, 1 svētki, 1 festivāls 

10. Tautas lietišķās mākslas studija „Saulgrieži” 

Vadītāja Sandra Jakuboviča, dalībnieču skaits 15.  

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

12.05.2018. Izstāde “Pašdarinātie tautastērpi” Rakstu svētkos Krustpils kultūras namā. 

Kopā: 1 izstāde 

11.  Krustpils kultūras nama amatiermākslas kolektīvu pasākumi pašu telpās, pilsētā un 

izbraukumi 2018. gadā: 

1) 27 koncerti savās telpās, 

2) 9 skates, 

3) 9 svētki,  

4) 21 vieskoncerti, 

5) 2 festivāli,  

6) 1 izstāde, 

7) 2 gājieni, 

8) 2 ieraksti. 

9. Jēkabpils Tautas nams 

9.1. Vispārīgā informācija 

Adrese – Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201 

Jēkabpils Tautas namā tiek nodarbināti 10 darbinieki 

Jēkabpils Tautas nama vadītājs – Aigars Godiņš 

Jēkabpils Tautas nama darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi 

Norišu skaits pavisam - 312 

Maksas norišu skaits pavisam - 136 

Bezmaksas norišu skaits pavisam – 176 

Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 25503 

Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam - 9718 

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 15785 

Jēkabpils Tautas namā veiktās aktivitātes: 

1) 35 koncerti, no kuriem 19 profesionāļu, 16 amatieru un pašdarbības kolektīvu koncerti, 

kopējais apmeklētāju skaits – 5801, 

2) 11 teātra izrādes, no kurām 7 profesionāļu, t.sk. 5 izrāde bērniem, 4 amatieru teātru 

izrādes, apmeklētāju skaits – 1342, 

3) 9 izstādes, 7 profesionāļu, 2 amatieru izstādes, apmeklētāju skaits – 369, 

4) 2 festivāli, apmeklētāju skaits – 294, 

5) 8 konkursi / skates - koru, vokālo ansambļu, amatierteātru (17 izrādes), apmeklētāju 

skaits 2176, 

6) 36 izklaides sarīkojums, t.sk. atpūtas vakari, skolu absolventu izlaidumi, Jaungada 

pasākumi u.c., apmeklētāju skaits – 5778, 
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7) 73 informatīvas un izglītojošas norises, pašdarbības kolektīvu kopmēģinājumi, semināri, 

konferences, informatīvas sanāksmes, izglītojoši pasākumi, apmeklētāju skaits – 2600, 

8) 122 kino seansi, apmeklētāju skaits – 5559, 

9) 4 valsts un tradicionālie svētki, apmeklētāju skaits - 362; 

10) 10 literārie pasākumi, apmeklētāju skaits - 612. 

Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2018.gadā - 15957,71 Eur 

9.2.  Jēkabpils Tautas nama amatiermākslas kolektīvu darbība 

1. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sadancis” 

Vadītāja Inese Lazdāne, repetitore Ija Grudule, Laura Ābola Dalībnieku skaits 22. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

4 pasākumi: 

26.05.2018. Jēkabpils pilsētas un novadu amatierkolektīvu Dižkoncerts “Sanākam, 

sadziedam, sadancojam!” - Krustpils brīvdabas estrādē. 

16.06.2018. Jēkabpils pilsētas svētku koncerts “Radi Jēkabpili” - Vecpilsētas laukums. 

11.08.2018. Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls “Lustes Jēkabpilī” un simtgades 

Zaļumballe - Kena parka estrādē. 

30.11.2018. Tautas deju kolektīvu koncerts “Simts gadu dejā” - Jēkabpils Tautas namā. 

6 izbraukumi: 

03.02.2018. Deju kolektīva “Sadancis” Koncerts – Salas novads, Salas pagasta kultūras 

namā. 

09.03.2018. Apriņķa deju kolektīvu skate  – Viesītes kultūras pilī. 

14.04.2018. Deju kolektīvu koncerts “Izdejosim saules ceļu” - Salas novada, Salas pagasta 

kultūras namā. 

20.05.2018. Starptautiskais Tautas mākslas festivāls “Augšdaugava” - Daugavpils estrādē. 

29.06.2018. Koncerts “Pēterdienas svinības Kurmenē” (koncerta īpašie viesi dzejnieks 

Knuts Skujenieks un kapela “Kreicburgas ziķeri”) – Vecumnieku novads, Kurmenes pagasta 

estrādē. 

01.07.2018.-08.07.2018. XXVI Vispārejie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koncerti – 

Rīga, Daugavas stadionā un Mežaparka estrādē. 

08.12.2018. Festivāls Vislatvijas “Sadanču sadancis” - Vecumnieku novads, Penkules 

kultūras namā. 

2. Sieviešu koris „Unda” 

Diriģente Sandra Bondare, koncertmeistare Antra Korņejeva. Dalībnieku skaits 30 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

4 pasākumi: 

26.05.2018. Jēkabpils pilsētas un novadu amatierkolektīvu Dižkoncerts “Sanākam, 

sadziedam, sadancojam” - Krustpils brīvdabas estrādē. 

18.11.2018. Koncerts “Latvijas simtgadei” - Krustpils Evanģeliski luteriskā baznīcā. 

18.11.2018. Svētku Lielkoncerts “Latvijas spēka zīmes Jēkabpilij” kopā ar grupu “Pērkons” 

- Vecpilsētas laukumā. 

08.12.2018. Koncerts “Dvēseles dziesma” - Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu 

baznīcā. 



15 

 

7 izbraukumi: 

03.02.2018. Koncerts Vīru koru salidojums ietvaros – Rīga, pilsētvide. 

17.02.2018. Gatavojoties Dziesmu svētkiem sieviešu koru kopmēģinājums – Pļaviņu 

kultūras namā.  

03.03.2018. Koncerts “Man dziesmiņa līdzi nāca” Kokneses kultūras nama sieviešu kora 

“Anima” 20 gadu jubilejas koncerts – Kokneses kultūras namā. 

23.03.2018. Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums – Jēkabpils novads, Ābeļu 

pagastā. 

05.06.2018. Gatavojoties Dziesmu svētkiem sieviešu koru kopmēģinājums – Salas novads, 

Sēlpils pagasta kultūras namā. 

1.07.2018.- 08. 07.2018. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koncerti – 

Rīga, Mežaparka estrādē. 

16.11.2018. Koncerts veltīts Latvijas neatkarības pasludināšanas dienai – Jēkabpils novads, 

Ābeļu kultūras namā. 

3. Jēkabpils Tautas teātris 

Režisore Inta Ūbele. Dalībnieku skaits 18. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

7 izrādes: 

24.03.2018. Izrāde Māra Zālīte “Zemes nodoklis” - Jēkabpils Tautas namā. 

29.03.2018. Izrāde A.Banka “Meitiņa” - Jēkabpils Tautas namā. 

26.05.2018. Jēkabpils pilsētas un novadu amatierkolektīvu Dižkoncerts “Sanākam, 

sadziedam, sadancojam” - Krustpils brīvdabas estrādē. 

16.07.2018. Jēkabpils pilsētas svētku koncerts “Radi Jēkabpili” - Vecpilsētas laukums. 

12.09.2018. Performance “Dzejas busiņā” dzejas dienu ietvaros – Jēkabpils pilsētvide. 

27.09.2018. izrāde Jānis Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils” - Jēkabpils Tautas namā. 

19.10.2018. Izrāde A.Banka “Meitiņa” - Jēkabpils Tautas namā. 

6 izbraukuma izrādes: 

11.02.2018. Izrāde J.Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils” - Neretas kultūras namā. 

07.04.2018. Izrāde J.Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils” amatierteātru festivāla 

“Ūsiņdienas Aizkrauklē” - Aizkraukles kultūras namā. 

10.05.2018. Izrāde J.Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils” - Salas novada, Biržu kultūras 

namā. 

22.06.2018. Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki”- Cesvaines brīvdabas muzejā. 

14.07.2018. Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki”- Jaunjelgavas estrādē. 

20.10.2018. Izrāde J.Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils” - Ērgļu kultūras namā. 

Ieņēmumi no izrādēm: 2018. gadā – 2505,00 EUR 

2017. gadā – 2671,00 EUR 

4. Kapela „Kreicburgas ziķeri” 

Vadītājs Aivars Pugačs. Dalībnieku skaits 4. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

6 pasākumi: 

15.05.2018. Koncerts Zemgales pašvaldību vadītājiem – SIA "MARGRET" (”Jēkabpils 

gaļas nams”) zālē. 
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26.05.2018. Jēkabpils pilsētas un novadu amatierkolektīvu Dižkoncerts “Sanākam, 

sadziedam, sadancojam” - Krustpils brīvdabas estrādē. 

16.06.2018. Jēkabpils pilsētas svētku koncerts “Radi Jēkabpili” - Vecpilsētas laukums. 

22.06.2018. Ielīgošanas pasākums “Zāļu diena ienāk pilsētā” - Jēkabpils pilsētvide. 

11.08.2018. Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls “Lustes Jēkabpilī” - Kena parka 

estrādē. 

18.11.2018. Piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”. 

7 izbraukumi: 

21.02.2018. Tautas mūzikas un kapelu skate – Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā. 

13.04.2018. Koncerts – Krustpils novads, Mežāres kultūras namā. 

29.06.2018. Koncerts “Pēterdienas svinības Kurmenē” (koncerta īpašie viesi dzejnieks 

Knuts Skujenieks un “Kreicburgas ziķeri”) – Vecumnieku novads, Kurmenes pagasta 

estrādē. 

14.07.2018. Koncerts Jūras svētki “Ar vēju burās” - Ventspils pilsētvide. 

03.08.2018. Koncerts kopē ar dziesmu un deju ansambli “Blichowiacy” no Polijas Lovices 

pilsētas – Ilūkstes novads, Bebrenes muižā. 

17.08.2018. Koncerts Kāzu muzikantu festivāls “Kāzu jubilejas stāsti” - Līvānu novads, 

Rožupes estrāde. 

08.09.2018. Dzejas dienu pasākums “Mūra dzirnavās” dzejnieki Knuts Skujenieks un Māris 

Salejs – Vecumnieku novads, Kurmenes pagasts, “Mūra dzirnavās”.  

Dalība starptautiskajos pasākumos: 

06.04.2018. -07.04.2018. Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls “Griežk, lietuvi” - 

Lietuva, Birštonas kultūras centrā.  

06.10.2018. Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls “Octoberfest 2018” - Igaunija, Polva, 

Mooste muižā. 

10.11.2018.-11.11.2018. Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls “Grok, žemaitis” - 

Lietuva, Kretingas kultūras centrā. 

5. Eiropas deju kolektīvs „Daugavietes” 

Vadītāja Vika Vanaga. Dalībnieku skaits 22. 

Pasākumi pašu telpās, pilsētā un izbraukumi: 

4 pasākumi: 

19.05.2018. Eiropas deju kolektīvu festivāls “Ziedu balle” - Vecpilsētas laukums, pie Tautas 

nama. 

16.06.2018. Jēkabpils pilsētas svētku koncerts “Radi Jēkabpili” - Vecpilsētas laukums. 

20.09.2018. Koncerts veltīts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem – Jēkabpils Tautas nams. 

13.12.2018. Labdarības koncerts - Jēkabpils Pansionātā. 

6 izbraukumi: 

13.01.2018. Koncerts “Jaunā gada senioru pēcpusdiena” - Viļakas novada, Žīguru kultūras 

namā. 

24.02.2018. Koncerts Lielvārdes senioru deju kopas “Sidrabotie gadi” jubilejas koncertā – 

Lielvārdes kultūras namā. 

03.03.2018. Koncerts “Ar prieku par deju” - Ilūkstes novads, Bebrenes kultūras namā. 

10.06.2018. Festivāls “Jasmīnziedu skurbumā” Jaunjelgavas “Liepu parka” estrādē. 
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14.07.2018. Koncerts “2. Sēlijas senioru radošā diena” - Salas novads, Sēlpils pagasta 

“Zvejnieklīcis” estrādē. 

11.08.2018. Latgales senioru Dziesmu un Deju dižkoncerts - Riebiņu novads, Riebiņu parka 

estrādē. 

10. Jēkabpils Galvenā bibliotēka 

Adrese – Rīgas iela 212, Jēkabpils, LV-5202 

Bibliotēkas vadītāja – Zinaīda Rabša 

Bibliotēkā nodarbināti 14 darbinieki, t. sk., 13 bibliotekārie. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk JGB) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras 

pārvaldes struktūrvienība, ir nozīmīgs informācijas, kultūras un komunikācijas centrs. 

 JGB ir reģiona galvenās bibliotēkas statuss (pēc 2006. gada akreditācijas un pēc 2011. 

un 2016. gadu atkārtotās akreditācijas). Lai veiktu galvenās bibliotēkas funkcijas, noslēgts 

sadarbības līgums „Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu” ar 

reģionā esošajiem novadiem - Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Neretas novadu. 

JGB ir kultūras, informācijas un metodiskais centrs 38 publiskajām un 23 skolu bibliotēkām, kas 

apkalpo Jēkabpils pilsētas, reģiona un Neretas novada iedzīvotājus.  

JGB ir trīs nodaļas – Lasītāju apkalpošanas nodaļa, Bibliotēku sadarbības un 

kataloģizācijas nodaļa un Bērnu literatūras nodaļa.  

Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 13 bibliotekārie darbinieki piedalījās 38 profesionālās 

pilnveides pasākumos. Kā nozīmīgākos var minēt: 

1) Integrētā Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Interaktīvā izglītības telpa-efektīvs 

nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālas integrācijas veids” mācību seminārs Rokišķos, 

projekta ietvaros rīkotais pieredzes brauciens uz Berlīni, tur apmeklētas trīs publiskās 

bibliotēkas - American Memory library Berlin-Kreuzberg, Humbolt bibliotek, 

Bezirkszentral Bibliotek un viens sociālas palīdzības centrs; 

2) SIA “Baltijas Datoru akadēmija” rīkotās mācības “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-risinājumi”;  

3) Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu literāro interešu veidošana”; 

4) LNB lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju reģionālais seminārs bibliotekāriem un 

skolotājiem;  

5) Mācību seminārs “Latviešu datubāzu resursi un interneta rīki informācijas darbā” un 

Eiropas informācijas diena – Eiropas vitamīns;  

6) Konference “21. gadsimta bibliotēka”;  

7) Latvijas Stāstnieku konference “Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem” u.c. 

Kā Galvenā bibliotēka reģiona bibliotekāriem noorganizēja 7 profesionālās pilnveides 

pasākumus. 
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1. Bibliotēkas darbības rādītāji 

1.1. Reģistrēti 2050 lietotāji, no tiem 871 bērni līdz 18 gadiem; 

1.2. Izsniegtas 42808 krājuma vienības; 

1.3. Apmeklējums 59246 t. sk.:  

1.3.1. fiziskais apmeklējums –31591 

1.3.2. virtuālais apmeklējums –27655; 

1.4. Krājums sastāda 57 118 fiziskās vienības. 

2. Sniegtie pakalpojumi  

2.1. Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros: 

2.1.1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba 

kārtību, konsultācijas par  krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām, 

2.1.2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana 

pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā, 

2.1.3. Bibliotēkas abonētās datu bāzes (Letonika, Lursoft, Nozare.lv), 

2.1.4. Bibliotēkas veidotās datu bāzes (Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un 

skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze), 

2.1.5. Internets - saskaņā ar Bibliotēku likumu, 

2.1.6. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana, 

2.1.7. Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana, 

2.1.8. Dzejoļu, citātu un latviešu personvārdu kartotēkas izmantošana, 

2.1.9. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, 

konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.); 

2.1.10. Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās 

informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai pilsētas bibliotēkām vai 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 

2.1.11. Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

2.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi –15264,00 Euro:  

2.2.1. Maksas pakalpojumi 855,00 Euro,  

2.2.2. Citos ieņēmumos norādīts novadu līdzfinansējums galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanai- 14409,00 Euro.  

3. Svarīgākie notikumi, aktivitātes 2018. gadā: 

3.1 Noorganizēti Latvijas Simtgadei veltīti pasākumi: 

3.1.1.  Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” , 

3.1.2. Tematiskas izstādes: “Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli”, Enerģētikas muzeja ceļojošā  

izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”, Daigas Melnaces rokdarbu 

izstāde “Apkārt liku sīkus rakstus, vidū savu sirdi liku…” u.c., 

3.1.3. Tematiskie pasākumi: “Latvijas leģendas” kopā ar grāmatu apgādu “Jumava”, Brīvības 

forums “No Brīvības līdz Brīvībai” tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju Guntaru Godiņu, 

3.1.4. Tautas Saimes grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, 

3.1.5. Bērnu literatūras nodaļas interaktīvās nodarbības “Ceļojums Latvijas vēsturē” u.c. 

3.2.  Turpinās dalība ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Jēkabpilī”. Noorganizētas interaktīvās nodarbības “Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei”. 
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3.3. Turpinās multikulturālā sadarbība ar Jēkabpils biedrībām: Ukraiņu biedrību “Javir” un 

Baltkrievu biedrību “Spatakanne (kopā 6 pasākumi). 

3.4. Sagatavoti un novadīti Bibliotēku nedēļā pasākumi:  

3.4.1. Reģiona skolu un publisko bibliotēku darbinieku sanāksme, 

3.4.2. Sadarbībā ar “L Grāmata”- grāmatu tirdzniecība un tikšanās ar režisori, žurnālisti Viju 

Beinerti, 

3.4.3. Saruna ar rakstniecēm Moniku Zīli un Annu Skaidrīti Gailīti pasākumā “Dzīvi 

izgaršojot”, 

3.4.4. Piedzīvojumu spēle “Alises piedzīvojumi brīnumzemē” (BLN), 

3.4.5. Bibliotekārās stundas (BLN). 

3.5. Aktīvi darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. Kā nozīmīgākais ESIP rīkotais 

pasākums, kuram pasākumu konkursā “Svinam Eiropas dienu” tika iegūts LR Ārlietu 

ministrijas finansiāls atbalsts, pasākumu kopums “Bibliotēka tā ir brīvība” ar mērķi mudināt 

plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu. Pasākumi - Jēkabpils 

vakara vidusskolā, Jēkabpils pamatskolā, JGB pasākums, kurā tika godināti bibliotēkas 

ilggadīgākie lasītāji. 

3.6. Bērnu literatūras nodaļā: 

3.6.1. Turpinās “Sprīdīša skoliņas” nodarbības, “Galda spēļu pēcpusdienas”, radošās 

darbnīcas, 

3.6.2. Grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi: dalība “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 

2018”, “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība”, “Lasīšanas stafete 2018”, 

3.6.3. Uzsāk sadarbību ar bērnu un jauniešu izaugsmes veicināšanas biedrību "Ģimene". 

3.7.  Bibliotēka iesaistās UNESCO “Stāstu bibliotēka” tīklā. 

3.8. Aktīva iesaistīšanās “Dzejas dienu” pasākumos. 

3.9. Darbu turpina un aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīvē interešu apvienība "Literāts". 

3.10. Kopā sagatavoti un novadīti 122 pasākumi, izvietotas vai izveidotas 119 izstādes. 

4. Jauni pakalpojumi: 

4.1. Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. 

4.2. Tiek piešķirti individuālās piekļuves dati Letonikas attālinātās piekļuves izmantošanai. 

5. Nozīmīgi/jauni projekti. 

 2018. gada aprīlī uzsākts īstenot Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts 

“Interactive educational space – efficient way of social integration of children from 

disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs 

nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP. Projektu Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība īsteno sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona 

pašvaldības bibliotēku. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 176 680 eiro, no tiem vairāk 

nekā 150 tūkstošus eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības līdzfinansējums ir 5656 eiro.  

6. Nozares problēmas, to risinājumi: 

6.1. Samazinoties iedzīvotāju un bibliotēkas lietotāju skaitam Jēkabpils novadā uzsākta publisko 

bibliotēku tīkla reorganizācija. 4 pagastos (Dunavas, Kalna, Rubeņu un Zasas), kuru 

apkalpes teritorijā ir 2 publiskās bibliotēkas, atstājot vienu bibliotēku ar struktūrvienību. 

Pievienotās bibliotēkas kļūst par struktūrvienībām pagasta lielākajām bibliotēkām. 
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6.2. Reģionā ir nevienlīdzīgs atalgojums no 775,00 eiro Krustpils novadā līdz 500,00 eiro 

Jēkabpils novadā.  

6.3. Jēkabpils novadā publisko bibliotēku reorganizācijas rezultātā rasta iespēja palielināt 

bibliotēku darbinieku atalgojums. 

7. Darba prioritātes 2019. gadā: 

7.1. Turpināt īstenot pārrobežu projektu ” Interactive educational space – efficient way of social 

integration of children from disadvantaged families” (Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs 

sociālās integrācijas ceļš bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm), kopā ar Ludzas centrālo 

bibliotēku un Rokišķu rajona bibliotēku (Lietuva). Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2019. 

gada novembra beigām.  

7.2. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku sagatavot un novadīt Latvijas bibliotēku 

Novadpētniecības konferenci. 

7.3. Gatavoties Jēkabpils, Krustpils un Neretas novadu bibliotēku akreditācijai. 

7.4. Izstrādāt jaunu tīmekļa vietnes www.jgb.lv versiju. Jaunajā vietnē pārvietot aktuālo 

informāciju no esošās mājas lapas. 

7.5. Turpināt ciklu “Tikšanās ar autoriem, izdevējiem un māksliniekiem”. 

7.6. Turpināt darboties UNESCO “Stāstu bibliotēkas” tīklā. 

7.7. Veicināt bērnu un jauniešu lasītprasmes piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

projektos:  

7.7.1. Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensības, 

7.7.2. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. 

8. Turpmākajai attīstībai nepieciešams: 

8.1. Palielināt atalgojumu bibliotēkas darba speciālistiem. 

8.2. Izstrādāt vienotas koncepcijas (platformās) Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils 

pilsētas bibliotēku interneta mājas lapas.  

8.3. Iegādāties un uzstādīt displeju/televizoru - skrejoša teksta rindu informācijas   ievietošanai. 

8.4. Iegādāties Reprezentācijas materiālus. 

8.5. Turpināt datortehnikas atjaunošanu. 

11. Jēkabpils pilsētas bibliotēka 

Adrese – Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201, Bērnu literatūras nodaļas adrese – Pasta 

iela 39, Jēkabpils, LV-5201 

Bibliotēkā nodarbināti 17 darbinieki, no tiem 14 bibliotekārie.  

Bibliotēkas vadītāja – Renāte Lenša. 

 Jēkabpils pilsētas bibliotēka (turpmāk JPB) ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras 

pārvaldes struktūrvienība, kultūras, izglītības un informācijas centrs. Tās galvenās funkcijas ir 

kultūras mantojuma: iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu – 

uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana, bibliotēkas krājumā 

esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana, citu bibliotēkas 

pakalpojumu sniegšana. 

JPB ir trīs nodaļas – Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa, 

Bērnu literatūras nodaļa.  

 

http://www.jgb.lv/


21 

 

1. Bibliotēkas izmantošana: 

1.1. Aktīvie bibliotēkas lietotāji 3 410, no tiem 1 142 bērni līdz 18 gadiem; 

1.2. izsniegtas 60 911 krājuma vienības, no tā bērnu grāmatas 12 012; 

1.3. fizisko apmeklējumu skaits 45 611, no tiem 28 739 apmeklējums – pieaugušie, 16872 

apmeklējums bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 4 140 virtuālais apmeklējums un 37 213 

sociālo tīklu apmeklējums;  

1.4. krājums sastāda 69633 fiziskās vienības, no tām 18 718 seriālizdevumi un 8 596 bērnu 

grāmatas. 

2. Sniegtie pakalpojumi (Bibliotēkas kā informācijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt 

universālo bezmaksas informācijas pakalpojumu): 

2.1. Bezmaksas bibliotēkas pakalpojumi: 

2.1.1. Bibliotēkas apmeklējums, pierakstīšanās, brīvpieejas bibliotēkas krājums, 

konsultācijas un apmācības par krājuma un informācijas meklēšanas iespējām, 

konsultācijas tehnoloģiju izmantošanā; 

2.1.2. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana; 

2.1.3. Grāmatu un citu dokumentu, novadpētniecības materiālu lietošana un izmantošana 

abonementā un lasītavās; 

2.1.4. Datortehnikas un interneta izmantošana (arī WiFi); 

2.1.5. JPB veidotās datubāzes – Elektroniskais katalogs, Novadpētniecības datubāze; 

2.1.6. JPB abonētās datubāzes: Letonika, News.lv, EBSCO; 

2.1.7. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (lietotājs sedz pasta izdevumus); 

2.1.8. Bibliotēkas, lasīšanas, literatūras un vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma, 

novadpētniecības popularizēšanas pasākumi. 

2.2. Maksas pakalpojumus un cenas nosaka Jēkabpils pašvaldība ar Jēkabpils pilsētas domes 

23.12.2014. lēmumu Nr.155. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 28320,00 

Euro. 

3. Svarīgākie notikumi 2018. gadā: 

3.1. 2018. gadā bibliotēkā noorganizēti 68 pasākumi, tajā skaitā 35 izstādes, 15 tematiskie 

pasākumi un tikšanās, 4 fotoizstādes, 1 zīmējumu, 18 literatūras izstādes, 7 novadpētniecības 

materiālu izstādes, 3 ceļojošās izstādes, 1 informatīva faktu izstāde. Notika 1 elektronisko 

resursu popularizēšanas pasākums, 1 konkurss, 1 filmas demonstrējums, 4 bibliotekārās 

stundas, 2 lekcijas - diskusijas. Bērnu literatūras nodaļa organizēja 36 pasākumus bērniem 

un jauniešiem, 40 izstādes, no kurām 12 grāmatu skates.  

3.2. Bibliotēkā likvidēta patstāvīga Bibliotēku programma BIS ALISE, Bibliotēkas katalogs un 

Novadpētniecības datubāze pievienota kā IAlise Jēkabpils Galvenās bibliotēkas uzturētajam 

kopkatalogam. Visu gadu strādāts pie pārnesto un integrēto datu kļūdām kopkatalogā.  

3.3. Bibliotēka turpina darboties UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā un iesaistās to organizētajās 

aktivitātēs, un rīko pasākumus. Tīkla ietvaros tika organizēti 4 pasākumi: 

3.3.1. “…uz āķa” jeb Copes stāsti kopā ar grāmatas “Labākās makšķerēšanas vietas 

Latvijā” veidotājiem tikāmies ar makšķerēšanas entuziastiem, lai kopīgi iepazītos ar 

grāmatu, kā arī klausītos, stāstītu dažādus stāstus un piedzīvojumus pie un uz ūdeņiem, 

3.3.2. Dzimtās valodas dienai veltītā stāstu pēcpusdiena “Stāsti sēliski”. Tajā tikāmies ar Jāņa 

Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāju, titula “Novada valodnieks” ieguvēju Ilzi 

Līdumu, dzirdējām viņas stāstījumu par sēlisko izloksni;  
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3.3.3. “Stāsti par zaļumballēm” tikāmies ar Starpnozaru mākslas grupas “SERDE” pārstāvi 

Ievu Vītolu, vietējiem mūziķiem un kultūras darbiniekiem. Gatavojot materiālu par 

zaļumballēm Latvijā, SERDEs pārstāvji tikās ar zaļumbaļļu rīkotājiem un spēlētājiem 

novados, pierakstot viņu atmiņas; 

3.3.4. “Spokoties – jokoties” notika Helovīna noskaņās. Jau kļuvis par tradīciju, ka bibliotēkā 

oktobra nogalē rīko pasākumu, kas veltīts spoku stāstiem. Šogad pasākums bija ļoti 

apmeklēts. 

3.4. Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais Jēkabpils Kultūras pārvaldes projekts “Aizliegtie 

vārdi”, kurā notika piecas tikšanās: “Cenzūra. Saruna par žurnālistiku” piedalījās publicists 

Dainis Īvāns, žurnālists un dzejnieks Andris Grīnbergs, rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte, 

tulkotāja Maija Blūma; “Cenzūra. Saruna par kino” jēkabpiliešiem bija iespēja tikties ar 

režisoru Rolandu Kalniņu un operatoru Miku Zvirbuli; Cenzūra. Saruna par rakstniecību” 

piedalījās dzejniece un publiciste Anda Līce, rakstniece Lūcija Ķuzāne, dzejnieks un 

žurnālists Andris Grīnbergs, dzejnieks un tiesu mediķis Elmārs Siliņš (Elmārs Apse) un 

publicists Ilmārs Knaģis; “Cenzūra. Saruna par mūziku” piedalījās mūzikas žurnālists Orests 

Silabriedis, kurš pētījis mūzikas vēsturi padomju gados, un kultūras darbinieki Aigars 

Godiņš; “Cenzūra – pretrunas. Diskusija”. Noslēguma pasākumā piedalījās arī Andris 

Grīņbergs, Lūcija Ķuzāne, Anna Skaidrīte Gailīte. 

3.5. Bibliotēka piedalījās Jēkabpils pašvaldības projektā “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Jēkabpilī” ar diviem pasākumiem: lekciju – diskusiju “Veselā garā – 

vesela miesa” – tikšanos ar žurnāla “Vides Vēstis” redaktori, vides žurnālisti Anitru Toomu 

un lekciju “Uztura nozīme veselības saglabāšanā”, ko vadīja gastroenterologs Hosams Abu 

Meri. 

3.6. Viens no svarīgākajiem bibliotēkas darbības virzieniem – novadpētniecībā:  

3.6.1. Novadpētniecības krājums papildināts ar grāmatām un analītiskajiem aprakstiem 

novadpētniecības datu bāzē. 2018.gadā izveidoti 1515 ieraksti, rediģēti un papildināti 

2923 MARC ieraksti. Turpinām laikraksta “Brīvā Daugava” aprakstu sūtīšanu uz 

Latvijas Nacionālo bibliotēku, iekļaušanai LNB analītiskajā datubāzē, 

3.6.2. Veidojam elektronisko resursu krājumu par mūsu pilsētas un novada cilvēkiem, 

institūcijām, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures objektiem. 2017.gadā 

bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 60 tematiskās un 29 personāliju mapes, 

3.6.3. Ar izstāžu, NP stundu un tematisko pasākumu palīdzību turpinām aicināt popularizēt 

novadpētniecības krājumu. Sadarbojamies ar biedrību “Biedrība Jēkabpils mantojums”. 

Liela atsaucība no apmeklētājiem kopā ar novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu veidotajai 

izstādei “Kad zirgs bija cilvēka spārni”, kura 2018.gadā tika izstādīta piecas reizes un 

guva lielu skatītāju atzinību. 

3.7. Pasākumi bērniem un jauniešiem, būtiskākie no tiem: 

3.7.1. Lasīšanas veicināšanas pasākumi: Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts 

Kultūrkapitālā fonda atbalstītais konkurss bērniem “Bērnu / jauniešu / vecāku žūrija” 

(115 dalībnieki), 

3.7.2.  UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas ” ietvaros nodarbību cikls “Dogmens un 

kompānija” pasākums tika organizēts ar mērķi veicināt bērnu lasīt vēlmi un stāstīt 

prasmes. Ciklā notika 5 pasākumi; 

3.7.3. Labāko lasītāju konkurss “Zvaigžņu lasītāji”. 
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4. Turpmākajai attīstībai nepieciešams: 

4.1. Modernas, bibliotēkas vajadzībām atbilstošas telpas, kas iekārtotas ar mūsdienīgām 

bibliotēkas darbam atbilstošām mēbelēm un aprīkojumu (tai skaitā aprīkojumu kustību un 

redzes invalīdiem);  

4.2. Bibliotēkas procesu tālāka automatizācija; 

4.3. Informācijas nesēju dažādošana krājumā; 

4.4. Jauna, funkcionāla mājaslapa; 

4.5. Uzlabot interneta ātrumu, īpaši Bērnu Literatūras nodaļā; 

4.6. Datortehnikas nomaiņa lietotājiem, īpaši aktuāla problēma Bērnu literatūras nodaļā; 

4.7. Individuālas autorizēšanās sistēmas izveide lietotājiem darbam ar publiskajiem datoriem; 

4.8. Publiski pieejamu datorprogrammu pieejamības nodrošināšana; 

4.9. Jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešana.  

12. Kino nozare  

1. 2017. - 2018. gadā Jēkabpils kļuva par LV100 filmu izrādīšanas reģionālo centru. Tika 

nodrošināti arī LV100 filmu seansi Jēkabpils pilsētas skolās un Jēkabpils cietumā. 

2.  “Kino placis” un “Kino Mītne” (Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils): 

Izrādītas 38 filmas  

Notikuši – 127 kino seansi 

Maksas norišu skaits – 118 kino seansi  

Apmeklētāju skaists – 5542 

Bezmaksas norišu skaits – 9 kino seansi  

Apmeklētāju skaits – 418 

Kopējais apmeklētāju skaists – 5960 

13. Krustpils saliņa un brīvdabas estrāde 

 Krustpils saliņa ir nodota Jēkabpils Kultūras pārvaldes apsaimniekošanā. Saliņas 

infrastruktūra ir piemērotu ne tikai lielu āra pasākumu rīkošanai, bet kalpo kā publiska 

rekreācijas un atpūtas vieta iedzīvotājiem visu gadu. Krustpils saliņā un brīvdabas estrādē 

norisinās tādi būtiski pasākumi kā novadu amatierkolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās 

dižkoncerts ”Sanākam, sadziedam, sasadancojam!”, “Operas dienas Jēkabpilī” (opera un 

koncertuzvedums), Miķeļdienas gadatirgus, kā arī citi producentu rīkoti pasākumi. 

Norišu skaits Krustpils brīvdabas estrāde - 9 pasākumi 

Apmeklētāju skaists uz pasākumiem - 9 670 apmeklētāji 

Apmeklētāju skaits ikdienā aptuveni – 15 720  

14. Kena parka estrāde 

 2018. gada augustā noslēdzās Kena estrādes atjaunošanas un parka labiekārtošanas darbi. 

10. augustā, kad Kena estrādē notika Latvijas Simtgades Zaļumballe, tika atjaunota tradīcija 

parkā rīkot zaļumballes. Estrādē plānots svinēt ne tikai balles, bet arī latviešu gadskārtas svētkus 

(Ziemassvētkus, Lieldienas u.c). 

 Kena parka estrāde Jēkabpils Kultūras pārvaldes apsaimniekošanā tika nodota 2018.gada 

13.septembrī (Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr. 376 (protokols Nr. 21, 7.§). 
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15. Uzlabojumi, kas nepieciešami JKP iestāžu tālākai darbības 

nodrošināšanai un infrastruktūras uzlabošanai 

1. Krustpils saliņa: 

1.1. Jāveic iekštelpu kosmētiskais remonts; 

1.2. Jāatjauno solu krāsojums estrādes skatītāju zonā un rekreācijas zonās; 

1.3. Jārod risinājums ar invalīdu pacēlājiem (2 gab.) – nedarbojas ~5 gadi, nav bijusi arī 

vajadzība 

1.4. Jaunas telts 12 x 4 m iegāde. 

2. Krustpils kultūras nams: 

2.1. 2018. gadā atklātas problēmas ar ūdens caurulēm, pievadiem (3 x plīsa, appludināja lielo 

zāli), jāveic ūdens cauruļu nomaiņa problemātiskās vietās; 

2.2. Trūkst finansējuma akustikas projekta īstenošanai KKN Kino zālē; 

2.3. Nepieciešama datortehnikas atjaunošana. 

3. Jēkabpils Tautas nams: 

3.1. Ēka ir kritiskā stāvoklī, un renovācija ir vitāli svarīga (2011.g. apsekošanas tehniskais 

slēdziens); 

3.2. Regulāri trūkst telpu mēģinājumiem, trūkst ģērbtuvju un tml. 

4. Jēkabpils pilsētas bibliotēka: 

4.1. Ēka ir kritiskā stāvoklī un nav piemērota bibliotēkas funkciju nodrošināšanai mūsdienīgā 

veidā (atdalīta arī Bērnu nodaļa Pasta ielā); 

4.2. Modernas, bibliotēkas vajadzībām atbilstošas telpas, kas iekārtotas ar mūsdienīgām 

bibliotēkas darbam atbilstošām mēbelēm un aprīkojumu (tai skaitā aprīkojumu kustību un 

redzes invalīdiem);  

4.3. Bibliotēkas procesu tālāka automatizācija; 

4.4. Informācijas nesēju dažādošana krājumā; 

4.5. Jauna, funkcionāla mājaslapa; 

4.6. Uzlabot interneta ātrumu, īpaši Bērnu Literatūras nodaļā; 

4.7. Datortehnikas nomaiņa lietotājiem, īpaši aktuāla problēma Bērnu literatūras nodaļā; 

4.8. Nepieciešams atjaunot finansējumu pirmskrīzes līmenī krājuma (grāmatu un preses) 

komplektēšanai – galvenā bibliotēkas funkcija (2008.g. - 13 974 EUR, bet 2018.g. – 9730 

EUR. 

5. Jēkabpils Galvenā bibliotēka: 

5.1. Nepieciešams atjaunot krājuma komplektēšanai finansējumu pirmskrīzes līmenī; 

5.2. Izstrādāt vienotas koncepcijas (platformās) Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Jēkabpils 

pilsētas bibliotēku interneta mājas lapas.  

5.3. Iegādāties un uzstādīt displeju/televizoru - skrejoša teksta rindu informācijas  ievietošanai. 

5.4.  Iegādāties Reprezentācijas materiālus. 

5.5.  Turpināt datortehnikas atjaunošanu. 
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6. Kino nozare – Kino Placis un Kino Mītne: 

6.1. Saliekamo āra krēslu iegāde; 

6.2. Āra ekrāna nomaiņa. 

7. Kena parka estrāde: 

7.1. Saliekamo- pārvietojamo solu iegāde; 

7.2. Paredzēt līdzekļus 2020. gadā budžeta Kena parka estrādes apsaimniekošanai, 

noformējumam svētkos ( Ziemassvētki, Lieldienas u.c.). 

 

 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore       Inta Ūbele 

 


